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MLVis
MLVis er et program som presenterer resultater og reklame til publikum og/eller speaker.

Oppsett av arrangør informasjon:
Lisensnavn og lisenskode
For at programmet skal kunne starte resultatvisning, må det legges inn lisensinformasjon som
består av en gyldig kombinasjon av navn og kode. Man kan godt konfigurere systemet uten
lisens, men man får da ikke vist annet enn simulerte skudd.
Navnet som legges inn i feltet for lisensnavn vil også bli brukt i overskriften på
Lisensinformasjon
publikumsvisningen. Dette er gjort for å beskytte mot ulovlig bruk av programmet.

FTP informasjon
Her legges det inn informasjon som brukes i forbindelse med publikumsvisning over internett.
se hjelpfilen for mer info.

Innstilling av hold:
I denne dialogen kan man legge til, slette eller endre hold.
Hvert hold som defineres skal inneholde et navn på holdet og en katalogreferanse som peker
til hvor MLLeder kjører. I mange anlegg trenger man bare ett hold. Eksempler på bruk av
flere hold kan være:
Toppnavn i hederen vil toggle
• DFS 100m og 200m
• NSF med egen bane for innledende skyting og finalesammen med lisensnavnet
• NJFF med egne hold for fasthold, løpende elg og presskyting
Et eksempel på en katalogreferanse for et hold:
\\STPL100\C\Megalink\Stpl
Legg merke til at det ikke skal angis noen underkatalog under arbeidskatalogen til MLLeder.
Feltene for "Fra skive" og "til skive" kan benyttes for å begrense beregningen av plassiffer til
disse skivene. Dette kan f.eks. benyttes dersom det arrangeres flere finaler samtidig på en
standplass. Det kan da defineres et hold for hver av delene av standplass hvor det skytes
separate finaler. Når bildene legges i finalebildet må skivene velges fra det rette holdet. På
denne måten vil plassifrene beregnes innenfor det valgte "Fra skive" "til skive" området.
NB! For de som har brukt tidligere versjoner av MLVis kan det opplyses at valgene for
katalog med navn og filbokstav har blitt fjernet. MLVis finner nå disse verdiene selv i
innstillingene til MLLeder.
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Innstilling av bilder:
I dialogen for innstilling av bilder har man følgende hovedelementer:
Bildeliste:
Denne listen viser hvilke bilder som er definert. Det kan opprettes nye bilder
med knappen "Nytt bilde". Når det lages et nytt bilde får dette typisk et navn som "<Nr1>"
etc. Begynn med å gi bildet et fornuftig navn før man stiller inn de andre parametrene
Ubrukte bilder kan slettes med knappen "Fjern bilde" Bildene sorteres i alfabetisk rekkefølge
Radioknapp for valg av bildetype. Det viktigste valget for hvert bilde er hvorvidt det skal
være et resultatbilde eller et reklamebilde. Funksjoner for valg av skiver
For et resultatbilde kan man bygge opp et utvalg av skiver som skal vises i bildet.
Valgte skiver fremkommer i listen til høyre i dialogen.
Ved å velge en skive i den midtre listen, samt velge et hold i rullegardinmenyen like over, kan
man legge denne skive til bildet ved å trykke på knappen "Legg til"
En skive i listen til høyre kan slettes ved å velge den og trykke på knappen "Fjern"
For å få bildene i en fornuftig rekkefølge kan man trykke på knappen for sortering. Skivene
sorteres da etter visningstype, hold og skivenummer
For hver skive i listen til høyre kan man velge ønsket visningstype ved å dobbeltklikke i
kolonnen "Type" og velge en visning i menyen.
For hver skive kan man velge hvilke zoom-nivåer som tillates brukt ved grafisk visning.
Kloning knappen kan brukes for å kopiere visningstype og zoom-nivå fra valgt skive over
tilneste skive i listen.
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Innstilling av profiler:
I denne dialogen kan man bestemme innholdet av de ulike profilene. Dette gjøres ved hjelp av
følgende funksjoner.
Legg til eller fjern profiler
Gi profilen et navn
Legg til eller fjern bilder i den valgte profilen
Rediger visningstiden for hvert bilde i profilen
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Starte visning:
Når profilen er satt er det bare å velge profil og velg start visning.

Dette bilde vil da vises for publikum. F11 for full skjerm.
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Bilde som kombinerer grafisk og listevisning:
I dette bilde skal vi kombinere både grafisk og listevisning. Hvis det ikke er så mange skiver
som skal vises er kanskje dette det beste oppsettet. Når bilde er lagd legg bilde inn i en profil
og start den.
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Liveweb
MLVis kan også brukes for å generere bildefiler for overføring til Internett. Dette gjør at
publikum kan følge med å live publikumsvisning over vanlig internett. For å kunne bruke
denne løsningen må du ha:
•
•
•

Egen lisens for MLVis med støtte for Live WEB
Tilgang til WEB server via FTP (Server, bruker, passord og katalog på server)
Tilstrekkelig linje for kontinuerlig overføring til WEB server. Et absolutt minimum er
50kbps, men det anbefales 128kbps eller mer. Dette avhenger selvfølgelig av antall
skiver som benyttes og behovet for hurtig oppdatering.

1.Arrangør
Innstilling av FTP
Under innstillingsfanen for arrangørinformasjon, skal det legges inn informasjon om FTP
forbindelsen:
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Feltnavn

Bruk

Eksempel

Katalog hvor filene lagres ved generering.
Man kan også bruke denne katalogen for å
sjekke hva MLVis genererer.

C:\Megalink\LiveWEB\

Web Page Title

Lokal mappe

NB! Husk avluttende \
FTP Server

Navn på FTP server. Dette kan også være en
IP-adresse

FTP Bruker

Navn på FTP bruker med skriverettigheter på
Brukernavn
serveren

FTP Passord

Passord for FTP bruker

FTP mappe

Katalog på FTP server. Det anbefales å bruke
./ foran katalog navnet.

www.megalink.no

Passord
./live/

NB! Hust avsluttende /

2. Bilde
Lag nytt bilde. Velg Live Web som bildetype og PNG som fil format. Legge til skiver som
ønsket vist.
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3. Profil
Lag ny profil. Legg til bilde og avslutt
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Dette er bilde du vil se når du velger start visning.

Legg så linken til siden ut på hjemmesiden så er alt klart.
www.megalink.no – ftp serveren
/webres/stevne1/ - stien til mappen der filene ligger
Default.htm – startfilen
Adressen for dette oppsettet blir da:

02.01.2014

12

Http://www.megalink.no/webres/stevne1/default.htm

Velg skytter og du får et bilde opp får den skiven.

Velg Laget å du får opp alle skivene i det laget.
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